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CONSISTENTIE 
IS CRUCIAAL
John Deere-machines leveren consistentie en precisie over de hele wereld. Van golfbanen 
tot landbouw, professionals kiezen voor John Deere. TANGO is hierop geen uitzondering. 
Het is ontworpen om altijd een consistente en nauwkeurige snede te bieden.
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Robotmaaiers slapen niet en vervelen zich nooit. 
Maar het zijn toch machines. En natuurlijk geldt dat 
hoe beter de machine is, hoe consistenter deze kan 
presteren. 

Bij John Deere hebben we 180 jaar ervaring met het 
maken van werktuigen en machines voor mensen die 
op het land werken. Door de jaren heen hebben we 
een unieke reputatie opgebouwd voor kwaliteit, 
precisie en betrouwbaarheid.

De TANGO is het product van alles dat we weten van 
maaien. Zoals John Deere machines, combineert de 
Tango sterke techniek met innovatieve functies en 
technologie voor een nauwkeurige snede en goede 
prestaties. Neem bijvoorbeeld het mes. Het TANGO-
mes is speciaal ontwikkeld om gedurende het hele 
seizoen scherp te blijven, waardoor uw gras elke keer 
consistent gemaaid wordt. De resultaten spreken 
voor zich.

Alle TANGO-componenten zijn geproduceerd, gelast 
of gestampt met dezelfde hoge waarden als de grote 
oogstmachines en tractors die we over de hele 
wereld verzenden. In onze fabriek in Gummersbach 
(Duitsland) zorgen strenge richtlijnen met betrekking 
tot de kwaliteit ervoor dat elke TANGO die we 
produceren voldoet aan onze en uw hoge normen.

Maar consistentie bestaat uit meer dan alleen 
productiekwaliteit. In tegenstelling tot een robot in 
een productielijn moet uw TANGO ook probleemloos 
om kunnen gaan met verschillende omstandigheden. 
Daarom is de TANGO uitgerust met stevige wielen en 
goede tractie, geavanceerde sensortechnologie om 
hem op het juiste pad te houden en een slimme 
anti-diefstalbeveiliging met PIN om ervoor te zorgen 
dat hij nooit in de verkeerde handen terechtkomt. 
Want uiteindelijk draait consistentie ook om 
gemoedsrust. ■

De hele machine is sterk 
en robuust waardoor hij 
beschermd wordt tegen 

de elementen.

Het uit één stuk gemaakte 
mes is van hoogwaardig 

verenstaal en is 
geproduceerd volgens 
strenge productie- en 
veiligheidsrichtlijnen.
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EENVOUDIGE BEDIENING
MAAIROBOT

De TANGO E5-serie II is ontworpen om het leven eenvoudiger te maken. 
De bedieningselementen en technologie zijn zo intuïtief, dat u in een mum 
van tijd klaar bent om te beginnen met maaien. De zaterdag wordt weer van u.

Slim: De TANGO weet wanneer het tijd is om op te 
laden en rijdt automatisch naar het oplaadstation. 
Dankzij de krachtige Li-ionbatterij gebeurt dat 
niet vaak. 

E E N VO U D I G  T E  B E WO N D E R E N 
 
TANGO maait in een willekeurig patroon en detecteert 
obstakels en de begrenzingsdraad automatisch. 
Hij kan zich zelfs tijdens het maaien aanpassen 
aan stukken met langer gras. De leidraad is vrijwel 
onzichtbaar en kan gemakkelijk worden verplaatst 
wanneer u de indeling van uw tuin verandert.

Veilig en betrouwbaar: Met de rode knop wordt het 
mes gestopt; de sensor in de hendel vergrendelt de 
knop tijdens transport. TANGO wordt beschermd met 
PIN en kan ingesteld worden om automatisch te 
vergrendelen.
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B E T R O U W B A A R

De TANGO is weerbestendig en gaat zonder 
problemen aan het werk terwijl u comfortabel en 
warm binnen blijft. De dubbelwandige behuizing 
beschermt de belangrijkste onderdelen – elektronica, 
accu en motor – voor vele jaren van betrouwbare 
dienst. De krachtige Li-ionbatterij maakt zelfs van 
het maaien op hellingen of nat gras een peulenschil. 

S T I L

De TANGO is stil en kan zelfs ’s nachts* maaien zonder 
overlast te veroorzaken. En dat alles met een minimum 

aan gedoe en lawaai.

*Volg plaatselijke voorschriften voor bedieningstijden.

Eenvoudig te programmeren: Door het grote scherm en de 
logische bedieningselementen kan het tijdsschema eenvoudig 
worden ingesteld en wanneer u maar wilt worden aangepast. 
Het display heeft een ‘volgende stap’-functie die aangeeft 
wat de TANGO op het moment doet en wat de volgende 
werkzaamheid is.

E E N VO U D I G E  B E D I E N I N G 

De TANGO E5-serie II is slimmer 
dan ooit. In het rijpatroon van de 
maaier rijdt hij vooruit totdat hij de 
begrenzingsdraad bereikt, waarna 
de maaier een bocht maakt en van 
richting verandert – zelfs op 
heuvelachtig terrein.
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K A N  H E U V E L S  A A N 
 
U kunt uw TANGO instellen voor de 
specifieke omstandigheden van uw tuin. 
Complexe layouts met bomen en struiken 
en hellingen tot 36% zijn geen probleem 
(in het maaigebied)*. 
 
*Afhankelijk van de omstandigheden en vorm van uw tuin.

ONDER STEUNEN VAN
Van advies tot onderhoud en onderdelen, uw John Deere dealer heeft alles wat 
u nodig heeft om uw TANGO als nieuw te laten werken. Jaar in jaar uit.

R O B U U S T 
 
Het maakt niet uit wat voor weer het is, de TANGO klaagt nooit.  
De elektronica, accu en het mes worden beschermd door een 
robuuste, dubbelwandige behuizing, waardoor ze volledig 
weerbestendig zijn.

36%
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Tractiekit: Voor maximale prestaties op 
hellingen kunt u deze tractiekit op de 
achterwielen van uw robotmaaier 
monteren. En zie hoe uw TANGO klimt!

Extra draden en aansluitingen: 
Begrenzingsdraadkits van 150 
of 500 meter zijn ideaal voor 
reparaties of grote tuinen. 
Een speciale gel houdt 
aansluitingen droog voor 
perfecte continuïteit van 
het signaal.

ACCESSOIRES
Haal alles uit uw TANGO met deze praktische extra’s.

Extra oplaadstation: Wilt u de 
TANGO op meerdere locaties 
gebruiken? We raden u aan een 
tweede oplaadstation te 
installeren.

Draadbevestigingen: U kunt 
deze draadbevestigingen 
gebruiken om de 
begrenzingsdraad mee 
vast te maken wanneer 
u uw maaioppervlak groter 
maakt. Gemaakt van 
hoogwaardige kunststof.

S T E R K 
 
Het geharde stalen mes maait 
snel en netjes en blijft de hele 
zomer scherp. Langer gras is 
geen probleem. Het is niet 
nodig om vooraf te maaien 
wanneer het seizoen begint, 
of nadat u weg bent geweest. 
Om de maaihoogte aan te 
passen (19 tot 102 mm), 
hoeft u alleen maar aan 
de beschermkap te draaien. 



DE PERFECTE 
OPLOSSING 
VOOR ELKE 
TUIN 
 
Hoe moeilijk uw gazon ook 
is en hoe goed u er ook voor 
zorgt, praat eens met uw 
John Deere dealer. Die heeft 
de juiste oplossing. 
 
JohnDeere.nl

*Beide waarden zijn afhankelijk van de bodemgesteldheid en de indeling van de tuin. 
Neem contact op met uw dealer voor een demonstratie in uw tuin, om te zien of de maaier goed werkt.

TANGO E5-serie II
Bediening
Maaihoogte 19 – 102 mm
Productiviteit Tot 2200 m²

Navigatie
Toevalspatroon en spiraalvormig. 
Begrenzingsdraad, 150 m draad en 150 pennen 
inbegrepen

Capaciteit om heuvels op te rijden (in het veld) Tot 36 %*
Capaciteit om heuvels op te rijden 
(bij keerpunten zoals begrenzingsdraad) Tot 10 %*

Max. lengte begrenzingsdraad 350 m
Maaimotor 60 W/2600 tpm
Toerental wielmotoren bij wiel 46 W/40 tpm
Maaisysteem Sterk stalen mes
Accu
Accutype Li-ion
Accuvermogen 98 Wh 
Accuspanning 25 V
Opladen
Automatisch opladen Ja
Ingangsspanning lader 120/230 V
Uitgangsspanning lader 36 V
Oplaadtijd 80 min
Maaitijd 90 min. (op een opgeladen accu)
Afmetingen
Lengte 775 mm
Breedte 535 mm
Hoogte 360 mm
Gewicht 15 kg
Gewogen druk [dB(A)]  
(volgens EN 50636-2-107)/meetonzekerheid [dB(A)] 62,2/0,8

Gewogen druk [dB(A)] 
(volgens EN ISO 11203)/meetonzekerheid [dB(A)] 51,2/0,8

Veiligheid
Kantelsensor Ja
Optilsensor Ja
Aanraaksensor in handgreep Ja
Beveiliging
Pincode voor de individuele machine Ja
Gekoppeld aan individueel laadstation Ja

“Neem het krediet voor de aankoop van het beste” 
John Deere Financial – Een reeks financiële opties die net zo krachtig zijn als onze producten. Neem contact op met uw John Deere dealer voor een uitgebreid gamma van financiële 
opties die passen bij de specifieke behoeften van uw bedrijf. Niet beschikbaar in alle landen, raadpleeg uw plaatselijke dealer voor meer informatie. 

Deze documentatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Omdat er gebruik is gemaakt van algemene informatie, afbeeldingen en beschrijvingen, kunnen sommige illustraties  
en tekst gaan over financieringen, kredieten, verzekeringen, productspecificaties en accessoires die niet leverbaar zijn in alle landen. Raadpleeg uw plaatselijke dealer voor details. 
John Deere behoudt zich het recht voor technische gegevens en ontwerp van de in deze documentatie beschreven producten te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging.  
Het groen en geel kleurschema, het logo met het springend hert en het JOHN DEERE woordmerk zijn handelsmerken van Deere & Company. JohnDeere.com YY

16
34

13
1D

UT
_N

L 
10

/1
6


